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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1.
Според воспоставените 
практики, пред завршу-
вање на календарска-
та година, Владата носи 
Закон за годишен буџет 

со кој се предвидуваат приходната 
и расходната страна на државни-
те пари. Годинава годишниот буџет 
е проектиран на рекордна сума од 
3.7 милијарди. Прекрасно. Побогат 
буџет значи и повеќе средства во 
оптек, а во крајна инстанца и повеќе 
пари кај граѓаните, односно зголе-
мен стандард.

Кој нормален би имал нешто против! Освен мо-
жеби здравата логика, која нé предупредува дека 
нешто од математикиве не е баш во ред. Еве и зошто. 
Зголемен буџет за околу пола милијарда повеќе од 
лани (а и тој беше проектиран со дефицит) значи и 
зголемени приливи на доходната страна. 

Тој износ може да биде покриен со драматично 
зголемен „GDP“, а тоа го нема во проекциите за 2019 
година. Втор извор може да биде задолжувањето кај 
меѓународните институции и групи на комерцијални 
банки. Иако како држава уживаме релативно висок 
кредитен рејтинг, новите задолжување, а поготово 
во такви износи, воопшто не би биле препорачливи, 
освен во случај на големи инфраструктурни проекти, 
што повторно не е случај.

На ова место сосема логично звучи прашање-
то, од каде тоа нашата влада ќе ги најде тие пари 
за трошење? Тој податок за сега останува во сфе-
рата на шпекулации. Но без разлика на изворот на 
таа „додадена парична количина“, фактите говорат 
дека буџетот е донесен и дека догодина не очеку-
ваат зголемени промет, како во приходната така и 
на расходната страна на буџетот. А од каде ќе бидат 
тие обезбедени нека му ја мисли Владата. Само се 
се плашам дека повторно политиката ќе ја диктира 
реалната економија. Дали буџетот за идната година 

е реален, лошо предвиден или пак 
ребалансиран, ќе треба да дочека-
ме, па во пракса да видиме како ќе 
функционира..

2. 
Нашето списание, по-
читувани читатели, 
излегува од печат не-
посредно пред истекот 
на календарската годи-

на. Наместо оценка на резултатите 
кои ги постигнуваат индустриските 
гранки кои ние ги покриваме, Гра-
дежништвото и Транспортот, може-

ме да констатираме дека повторно поминавме низ 
едногодишен период исполнет со интензивни по-
литички случувања. 

Сето тоа можеби и мора така да биде, но прекло-
пувањето на економијата и давање апсолутен при-
мат на политиката, на подолг рок, како и безброј 
пати досега, ќе ни се врати како жесток бумеранг 
врз стандардот на сите нас. 

Конкретно, во годинава која изминува градежните 
активности бележат одреден мал пад кој вероајтно 
се должи на застојот на изградбата на патниот пра-
вец Кичево-Охрид, додека транспортерите функцио-
нираа во рамки на проектираниот раст. 

Што ќе се случува догодина во овие области? 
Го нема тој аналитичар што со сигурност може да 
ги предвиди тековите. Многу работи ќе зависат од 
евентуалните наши ангажмани со евро-атлантски-
те структури. Евентуален влез во НАТО и почеток на 
преговорите со ЕУ ќе значат почеток на нов циклус во 
кој економските законитости конечно би требало да 
дојдат до израз. А можеби и тука се крие тајната на 
проекцијата на државниот буџет за следната година!.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

РЕКОРДЕН БУЏЕТ
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LIEBHERR PR726 LITRONIC

МОЌЕН БУЛДОЖЕР 
СПАКУВАН ВО КОМПАКТНИ 
ДИМЕНЗИИ

Со оперативна тежина од максимални 20.100 kg и капацитет на секалото од 4.27 m3 компактни-
от булдожер на Liebherr користејќи современ дизел мотор од 190 КС е подготвен за ефикасно поме-
рување на теренски материјал.
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L
iebherr е еден од ретките светски произ-
водители кои во своите машини вградува 
само компоненти од сопствено производ-
ство. Таквиот пристап подразбира вклучу-
вање на капацитетни развојни центри, факт 

кој имплицира поседување на извонредно голема 
инженерска основа, што пак од друга страна значи 
и врзување на големи финансиски средства. Уба-
вата страна на тој типично германски пристап е 
што секоја машина од почеток до крај е сопстве-
но дело, а тоа признаваме е доволна гаранција за 
врвен квалитет.

Токму таквиот пристап е искористен и кај бул-
дожерот PR726 кој е конструиран и изграден во 
развојно-производните погони на Liebherr. Дали е 
потребно да се нагласи темелноста со која е обда-
рен компактниот булдожер кој е претставен пред 
неполни две години а уште тогаш ги исполнува-
ше сите еколошки стандарди кои на сила ќе ста-
пат дури за две години.

ХИДРОСТАТИКА НАМЕСТО 
МЕХАНИЧКИ КОМПОНЕНТИ

Моќен хидрауличен систем е задолжен за по-
кренување на сите системи на машината. Всуш-
ност залудно е некој да бара механички пренос, 

конвертори на вртежен момент, спојки, менувачи. 
Сето тоа едноставно го нема, наместо нив се вгра-
дуваат хидростатски мотори. 

Со нивна помош се движи машината, се вршат 
примарните операции, се сопира, се управува со 
булдожерот. Освен што е едноставен овој систем 
дава многу подобри резултати во ефикасноста, а 
тоа во денешно време е предност која сите се стре-
мат да ја достигнат.

Во постигнување на „светата“ ефикасност своја 
несебична помош пружа и контролната електро-
ника која го оптеретува погонскиот мотор во за-
висност од оптеретувањето. 

ЕКОЛОШКА ПРИФАТЛИВОСТ  
НА ПОГОНСКИОТ МОТОР 

За погон на PR726 Litronic е употребен, се раз-
бира нели, мотор од сопствено производство. Од 
четири линиски цилиндри и работен волумен од 
седум литри, истиснува максимални 190 КС. 

Овој резултат сам по себе не 
е спектакуларен, но 
притоа треба да 
се знае дека 
с о в р е -

5



мениот дизел ги исполнува најстрогите Stage IV/
Tier 4f еколошки норми. Благодарејќи на вграде-
ниот SCR (Selective Catalytic Reduction) моторот по-
стојано работи во најефикасен температурен ре-
жим. Додатно, можноста за бирање на модот ECO 
го намалува бројот на вртежи на моторот, штедејќи 
така гориво.

Останатите механички перформанси го следат 
примерот на современиот мотор. Примерната ста-
билност се должи на ниско поставеното тежиште 
на носечката структура која е изградена по систем 
на боксови. Сепак, најниската точка (клиренсот) е 
задржан на високите 429 mm што гарантира од-
лична проодност.

Впечатокот за компактна машина е предизивик-
ан од димензиите: вкупната должина (без приклу-
чоци) изнесува 4.180, широчината е задржана на 
2.360, а височината достигнува до 3.205 mm. 

Во тие димензии се крие голем капацитет за по-

мерување на терен, и тоа во 2D и 3D формат. Мак-
симална ефикасност му овозможува на сопстве-
никот додатен приход, а докажаната доверливост 
додатно оди во прилог кон одлуката за набавка 
на машината.   

ПРОСТРАНА КАБИНА, ЕДНОСТАВНА 
УПОТРЕБА

Работното место на операторот е целосно на-
ново проектирано. Кабината сега е попространа, 
поосветлена и попријатна за целодневен работен 
престој. Седиштетото на операторот може да се 
прилагодува во сите правци, а згора на тоа има 
и систем за амортизација. Делумно поради тоа а 
делумно и поради икслучително тивкиот мотор, во 
кабината не допира речиси никаква бучава. 

Командите се логични поставени и доволна е 
само една палка за да се контролира работниот 
циклус. Зголемената видливост на сите страни за-
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едно со сериско поставените светлосни 
групи овозможуваат одличен преглед 
на ситуацијата.

Зголемувањето на сервисните интер-
вали е уште една особеност која ја ис-
такнуваат од Liebherr. Моторот е пред-
видено да се сервисира на 2.000 работни 
часови додека системот за хидраулика 
треба да се освежува со нова течност на 
секои 8.000 часови. 

Пристапот до дневните контролни точ-
ки се одвива во една, групирана точ-
ка, додека за поголеми сервиси каби-
ната хидраулички се навалува со што 
на сервисерите им се овозможува брза 
интервенција.

По согледување на сите решенија 
навистина останува многу малку прос-
тор за коментар - PR726 е современо, 
економично и благадарно парче нова 
технологија.
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На самитот за иновации на Volvo 
Group во Берлин, Volvo Construction 

Equipment го прикажа моделот 
LX2, електричниот компактен 

натоварувач на тркала. 
Прототипната машината 
овозможува нулта емисија, 

значително пониски нивоа на бучава, 
подобрена ефикасност и намалени 

оперативни трошоци.

V
olvo Construction Equipment 
(Volvo CE) ја претстави своја-
та најнова концептуална ма-
шина - позната како LX2 – 
на специјалистите во индус-

тријата, креаторите на политики, меди-
умите и академската заедница на Сами-
тот за иновации на Volvo Group оддржан 
во септември. Прототипот на електри-
чен компактен натоварувач на тркала во 
споредба со нејзините конвенционални 
колеги обезбедува нулта емисија, зна-
чително пониски нивоа на бучава, по-
добрена ефикасност и намалени опе-
ративни трошоци.

VOLVO CE ПРЕТСТАВИ 
КОНЦЕПТ НА ЕЛЕКТРИЧЕН 
КОМПАКТЕН НАТОВАРУВАЧ 
НА ТРКАЛА

VOLVO ЗАЧЕКОРУВА ВО ЕЛЕКТРИЧНА 
ФАЗА ОД РАЗВОЈОТ
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LX2 беше претставен на четвртиот Самит на ино-
вации на Volvo Group кој се одржа во Берлин, Гер-
манија, заедно со автономните и електромоторни 
иновации од целата групација на Volvo. Настанот се 
фокусираше на инфраструктурата и транспортот во 
градовите на иднината, како и на тоа како новите 
концепти можат да имаат позитивно влијание врз 
општеството преку зголемена транспортна ефикас-
ност, намалено влијание врз животната средина и 
подобрување на безбедноста во сообраќајот. На са-
митот, Volvo CE, исто така, го демонстрираше својот 
EX2, целосно електричен компактен прототип на 
багер и го претстави проектот за истражување на 
електрични машини на компанијата.

ЕЛЕКТРИЧНИ ОПЕРАЦИИ 
LX2 е прототип од втората генерација кој е дел 

од истражувачкиот проект и не е комерцијално 
достапен. За да ја направат машината електрич-
на, моторот со внатрешно согорување е заменет 
со литиум-јонска батерија. Оваа батерија складира 

доволно електрична енергија за да машината ра-
боти осум часа, и тоа во своите најчести апликации, 
како што е изградбата на лесна инфраструктура и 
уредување на земјиште. LX2, исто така, вклучува и 
два наменски електрични мотори, еден за меха-
нички погон и еден за хидраулика. Раздвојувањето 
на овие два система дава поголема ефикасност и 
на самите системи и на целата машина.

„LX2 е револуционерен прототип со нулта еми-
сија кој нуди подобрена ефикасност и пониски 
оперативни трошоци, без да се загрозат перфор-
мансите на машината", вели Улрих Фас, менаџер 
за развој на нови технологии. „Таа ги вклучува 
најновата напредна технологија за производство 
на батерии. Бидејќи е електричен, во околината 
не испушта честички, азотни оксиди или јаглерод 
диоксид. Ова, заедно со фактот дека има исклучи-
телно ниско ниво на бучавост, го прави идеален 
за употреба во градовите и густо населените об-
ласти, бидејќи може да се користи без да ги воз-
немирува луѓето. 
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Како LX2, и EX2 исто така е дел од истражувач-
киот проект и не е комерцијално достапен. Прото-
типот на машината испорачува нулта емисија, 10 
пати поголема ефикасност, 10 пати пониско ниво 
на бучавост и намалени вкупни трошоци на екс-
плоатација во споредба со нејзините конвенцио-
нални колеги.

ПОЧИСТ, ПОТИВОК, ПОЕФИКАСЕН 
На самитот, Volvo CE, исто така, го презентира-

ше својот истражувачки центар, кој има за цел да 
ги трансформира експлоатацијата на каменоломи 
и индустријата за материјали, со намалување на 
емисиите на јаглерод до 95%, а вкупните трошо-
ци на експлоатација до 25%. Volvo CE и нејзиниот 
клиент Skanska Sweden моментално го тестира-
ат решението од електричниот центар, во реал-
на производна средина, во рок од десет недели, 
на каменоломот Викан Крос, во близина на Гете-
борг, Шведска. Системот вклучува прототипови на 
електрични и автономни машини, вклучувајќи го 

автономниот HX2, носач на батериски електрич-
ни полнења, LX1 хибриден натоварувач на тркала 
и кабелски приклучениот, EX1. Овие машини се 
дел од истражувачки проект и не се комерцијал-
но достапни.

„Електрификацијата на градежната опрема ќе 
произведува почисти, потивки и поефикасни ма-
шини - ова ја претставува иднината на нашата 
индустрија", заклучува Патрик Лундблад, постар 
заменик-претседател за технологија во Volvo CE. 
„Во моментов сме во период на експоненцијален 
раст на технологијата и сме на почеток на смена на 
парадигмата. Во Volvo CE развиваме технологии 
поврзани со електромобилност, автоматизација и 
поврзувањеод кои ќе имаат корист нашите кли-
енти и животната средина, со тоа што ќе придо-
несат за зголемени перформанси, продуктивност, 
ефикасност, безбедност и одржливост на машини-
те. Нашите идни производи и услуги ќе играат ва-
жна улога во градењето на одржливо општество", 
заврши Лундбланд.
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УСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА БУЧИМ И METSO

КОЛКУ Е ВАЖНА УЛОГАТА 
НА ПУМПИТЕ?

„Поздрави од 
сончевата Маке-
донија!“ - така 
Metso ја започ-
нува својата 
приказна за Бу-
чим, ангажма-
нот на негови-
те стручњаци и 
резултатите од 
него

M
etso е водечка светска ин-
дустриска компанија која 
нуди опрема и услуги за 
одржлива обработка на 
природните ресурси во ру-

дарството и процесирањето. Со своите 
уникатни знаења и иновативни реше-
нија им помага на своите клиенти да 
ја подобрат оперативната ефикасност, 
намалат ризиците и зголемат профита-
билноста, притоа сметајќи ја безбеднос-
та како суштински елемент во сите свои 
активности. Metso глобално има околу 
12.000 експерти во повеќе од 50 земји и 
располага со мрежа од над 80 сервисни 
центри со околу 6.000 професионалци 

подготвени да ја понудат секоја услу-
га што ќе се побара од нив. Дел од нив 
од рудникот за бакар Бучим ја донесоа 
оваа успешна приказна.

20% ЗАШТЕДА  
НА ЕНЕРГИЈА, 0,5% 

ПОГОЛЕМО ИСКОРИСТУВАЊЕ
Вистинската пумпа за соодветната 

работа секогаш ги подобрува резулта-
ти. Во тоа се уверија и одговорните од 
Бучим кои одлучија да ја заменат по-
стојната пумпа со Metso MDM300. Ре-
зултатите веднаш беа видливи преку 
намалувањето на оперативните тро-
шоци - заштедата на енергија изнесу-
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ваше 20%, стапката на искористување на металот 
се зголеми за 0,5% а работниот век на пумпата за 
10%. Но како се дојде до тоа?

ПОТРЕБА ЗА СТАБИЛЕН ПРОЦЕС
Бучим денес може да се пофали со извонредни 

98% ефикасност на целокупната опрема. Бакар-
ниот концентрат од рудникот е со висок квалитет 
без значителни нечистотии, поради што е баран 
од европските топилници. Рудникот произведува 
4,5 милиони тони руда годишно со капацитет од 
2.000 тони катоден бакар. Во 2014 година рудникот 
доживеа сериозни проблеми со контролата со хи-
дроциклонската пумпа, што резултираше со сува 
работа, неконзистентен доток и низок проток. Во 
рудникот знаеја дека пумпите се наоѓаат во срцето 

на процесот на флотација кој требаше да се стаби-
лизира, како и да се зголеми искористувањето, да 
се намали потрошувачката на енергија и да се про-
должи работниот век на пумпите. Исто така знаеја 
и дека изборот на доверлива и ефикасна пумпа ќе 
овозможи целиот процес да биде поефикасен. Врз 
основа на долгогодишната соработка и искуство-
то од неа, Бучим се обрати на Metso за решение 
за овој проблем. 

ИЗБОР НА НАЈДОБРАТА ПУМПА  
ЗА СООДВЕТНАТА РАБОТА

Metso го анализираше процесот за да ја одреди 
вистинската големина на пумпата за максимизи-
рање на нејзиниот век на траење и постигнување 
највисока ефикасност во работата. Изборот падна 
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на MDM300, бидејќи нејзината хидраулична кон-
струкција ја ограничува влезната брзина, овозмо-
жувајќи работа со најдобра ефикасност. Високок-
валитетните материјали од кои е направена обез-
бедуваат отпорност на абразивни, корозивни и 
ерозивни супстанци, а со тивката работа лесно ги 
задоволува барањата за бучава. Пумпата беше ус-
пешно инсталирана во април 2015 година, заедно 
со променлив фреквентен конвертор. Тој му овоз-
можи на рудникот да ја регулира брзината на ро-
тацијата на пумпата и да го контролира нивото на 
влезниот резервоар, стабилизирајќи го процесот 
и елиминирајќи ја сувата работа.

Со подобрување на контролата на процесот се 
постигна подобра сепарација и импресивно зго-
лемување од 0,5% во искористувањето на мета-
лот. Бидејќи сувата работа веќе не беше проблем, 
издржливоста на пумпата се подобри за 10%, со 
вкупна заштеда на енергија од 20%. Задоволни од 
одличните резултати и работата на Metso, квали-
тетните производи и сервисот што го имаат, како 

и од тоа дека пумпата работеше повеќе од 8.000 
часа без застои, во рудникот во април лани одлу-
чија да инсталираат втора ваква пумпа. Од Бучим 
истакнаа дека согледале дека оваа пумпа има до-
бра конструкција, лесно прилагодување на абење-
то и едноставно одржување, така што со втората 
уште повеќе ќе ги намалат вкупните оперативни 
трошоци. Тие се свесни дека пумпите се срцето на 
флотацијата и без нив процесот ќе престане, како 
и дека ако пумпата е ефикасна и целиот процес ќе 
биде ефикасен.

ЗАТВОРЕН СИСТЕМ ЗА ЕКОЛОШКА 
КОНТРОЛА

Од своето основање во 1978 година, рудникот 
Бучим е целосно посветен на своите општестве-
ни одговорности во регионот. Затворениот тек на 
водата во рудникот овозможува таа повторно да 
се употреби и спречува да истече надвор од него. 
Откако водата ќе се искористи во процесот, таа се 
доведува до јаловиштето каде што поминува низ 
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процес на класирање и прочистување, а потоа се 
враќа назад во процесот. Браната на јаловиште-
то е внимателно следена и нејзината стабилност 
еднаш годишно се контролира од надворешни 
стручњаци. На изненадување, во водата од јало-
виштето која има многу чист PH фактор од 9,5-10, 
има и риби. Ѕидовите на браната се направени 
од издвоениот песок со користење на хидроци-
клонската пумпна станица. На врвот се нанесени 
25 сантиметри почва, а за санација на земјиштето 
се засадени дрвја. За успехот на проект сведочат 
посетите на претставници на други рудници кои 
доаѓаат за да се запознаат со него. 

METSO MD СЕМЕЈСТВО ПУМПИ
Овие пумпи на Metso се направени врз основа 

на долгогодишното искуство, одличното позна-
вање на проблематиката и широкиот спектар на 

апликации за минерална обработка низ целиот 
свет. MDM и MDR сериите се карактеризираат со 
доверлива работа и максимално време помеѓу ре-
монтите. Нивната модуларна конструкција со двојна 
прилагодлива функција ги одржува перформанси-
те на пумпата и ефикасноста со мали толеранции. 
Со заменливоста на сите метални и гумени делови 
одговараат на сите работни параметри.

Metso Mining And Construction
ul. Njudelhiska 6/2-4, 1000 Skopje

tel: +389 2 3063 667 / fax: +389 2 3061 989
mob: +389 78 321 103

e-mail: vasko.salamovski@metso.com
www.metso.com
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HITACHI ZH210LC HYBRID

ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА  
ВО БАГЕР СО СРЕДНА ГОЛЕМИНА

За да излезе во 
пресрет на сé 
погласните не-
годувања околу 
заштита на жи-
вотната сре-
дина, Hitachi во 
својот багер со 
средна големи-
на вградува хи-
бридна техно-
логија. Резулта-
тот од заеднич-
кото дејство на 
хидрауличниот 
и електричниот 
мотор е повеќе 
од охрабрувачки 
- потрошувачка-
та е намалена 
за 31%.

одека траат диксусиите око-
лу ограничените ресурси на 
фосилни горива, производи-
телите на моторни возила и 
машини силно се посветени 

за зголемување на ефикасноста на мо-
торите со внатрешно согорување. 

Еден од принципите кои со сигурност 
дава добри резултати, секако е приме-
ната на хибридната технологија. 

Ако кај патничките возила хибридни-
от погон подразбира заедничко дејство 
на бензиски (или дизел) мотор со елек-
тромотор, кај работните машини специ-
фиката се однесува на комбинацијата 
на хидрауличен (хидростатски) мотор 
со електромотор.

Уште една разлика во принципите на 
работа помеѓу хибридните погони кај 
возилата и работните машини, паѓа во 
очи уште на прв поглед. Електромотори-
те кај возилата акумулираната енергија 
ја црпат од сет на (литиум-јонски) бате-
рии, додека кај машините електричната 
енергија се акумулира во капацитетни 
кондензатори.  

КАКО ТОА ГО ПРАВИ HITACHI
Во примерот на Hitachi говориме за 

заштеда на гориво која се движи во гра-
ниците помеѓу минималните 31 па се до 

37%. Процентот на заштеда зависи од 
работниот режим на машината како и 
од оптеретувањата. Најголема заштеда 
се остварува во ECO модот, со тоа што 
компарациите се правени во однос на 
основниот модел ZX210. 

Хибридниот погон пред сé се одне-
сува на ротацискиот, горен дел на ма-
шината. При сопирање на ротациско-
то движење се генерира електрична 
енергија која се складира во големи 
кондензаторски системи. Моторот за 
ротирање може да ја користи силата 
од хидростатскиот мотор или пак од 
додатно вградениот електромотор кој 
електричната енергија ја црпи од кон-
дензаторите. Системот функционира па-
ралелно што значи дека и двата мото-
ра можат истовремено да дејствуваат. 
Менаџментот со работата на двата раз-
лични по тип мотори го врши посебна 
електронска единица.

Во пракса хибридниот систем функ-
ционира меко и без прекини, така што 
операторот воопшто не го чувсвтува 
прелевањето на силината од хидраули-
ката на електрика и обратно. 

Во драматичното намалување на пот-
рошувачката на погонскиот дизел мотор 
свој придонес дава и новиот хидраули-
чен систем, TRIAS HX. Составен од три 
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ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА  
ВО БАГЕР СО СРЕДНА ГОЛЕМИНА

хидраулични мотори и три контролни вентили, сис-
темот ги намалува загубите на притосок контроли-
рајќи го прецизно секое движење. 

ВРВНИ ПЕРФОРМАСИ
Во однос на класичниот багер ZX210-5, хибри-

дниот Hitachi ZH210LC Hybrid ги задржува сите 
карактеристични вредности. Разликата се прави 
само во зголемената економичност која по крат-

ка експлоатација, веднаш ја оправдува првичната 
инвестиција во хибридот.

Хибридниот багер на Hitachi и понатаму е до-
верлив, цврст, практичен и разноврсен. Кога гово-
риме за разноврсноста треба да се знае дека сите 
11 мода за различни приклучоци, стојат на распо-
лагање. Сите тие операции се изведуваат со иста 
прецизност и кај двата модела. Разликата се прави 
единствено во потрошувачката на гориво.
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ПОСТОЕЧКА ОСНОВА
Хибридниот Hitachi ZH210LC Hybrid е изграден 

врз цврстите основи на базниот ZX210-5 Zaxis. Иако 
е хибридно впрегант, дури и погонскиот мотор е 
идентичен, а тоа значи дека од работен волумен 
од 5.190 ccm распределен во четири цилиндри, се 
извлечени максималните 164 КС. Оперативната те-
жина на багерот се движи помеѓу 21.700 и 22.800 
kg, а корпите кои се ставени на располагање мо-

жат да понесат помеѓу 0.51 и 1.20 m3.
И се разбира сето тоа спакувано со максимален 

респект спрема потребите на корисниците, и со 
употреба на врвни материјали. 

Разгледувајќи ги сите основни параметри на 
багерот со средна големина на Hitachi доаѓаме до 
заклучокот дека примената на хибридната техно-
логија носи бенефит во смисла на помала потро-
шувачка, и тесно поврзано со тоа, помала еми-

18  Година 9  Квартал 4



сија на штетни гасови. Единствен недостаток на 
вградениот хибриден систем е зголемената цена 
на багерот, но и тоа се покажува како релативен 
податок поради тоа што почетната инвестиција 
многу брзо со враќа преку помалата потрошу-
вачка на гориво.

Во случајот на ZH210LC Hybrid, Hitachi практич-
но докажува каде се кријат огромни резерви за 
намалување на трошоците за гориво. И да не за-

боравиме, хибридниот погон е применет само во 
сегментот на ротирање на горниот дел на маши-
ната. Експертите веќе работат и на оптимизирање 
на целиот хидрауличен систем. Во крајна инстан-
ца тоа позитивно ќе се одрази во сочувување на 
природната средина, односно врз здравјето на 
сите нас.
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KOMATSU PC8000-6

ЕДЕН БАГЕР, 
МНОГУ БРОЈКИ…
Сакале или не, во опишувањето на Komatsu PC8000 ќе употребиме многу бројки

И 
без да се види сликата, од самата озна-
ка PC8000 ќе стане јасно дека се работи 
за голема машина. Всушност најголема 
во гамата на Komatsu и петти најголем 
багер во светот. Приказната за него за-

почнува во 1986 година, кога поранешната герман-
ска компанија Demag (која од '99-тата целосно е 
инкорпорирана во Komatsu) го претстави моделот 
H485. Со своите 550 тони, оваа машина тогаш вле-
зе во историјата како најголем хидрауличен багер 
направен било кога. Понатамошните подобрувања 

и‘  донесоа поцврста конструкција, поголема корпа, 
нова паралелна кинематика, други мотори… И така 
чекор по чекор сé до 2000-тата, кога Komatsu го 
претстави PC8000-6 кој беше и остана технолош-
ки пионер и непоразен лидер на пазарот во овој 
сегмент на ултра-тешки машини.

Во однос на претходникот тој имаше неколку 
квалитетни унапредувања. Одговарајќи на ба-
рањата на клиентите, инженерите на Komatsu го 
конструираа да може да работи на арктички тем-
ператури од -50 °C и надморска височина од 5.000 
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метри. Тука веќе започнуваме со бројките, кои ве-
лат дека има корпа со зафатнина од 42 m³, дла-
бочина на копање од 8,4 метри и оперативна те-
жина од 752 до 771 тон. Широчината и височината 
му изнесуваат по скоро 10 метри, гасениците му се 
долги 10,7, широки 1,5 или 1,9 и високи 3 метри, 
а максималниот досег е 20,9 метри. Седиштето на 
операторот се наоѓа на точно 8,45 метри од земјата, 
што е еднакво на висината на трикатна зграда и е 

заштитен со 19-милиметарско сигурносно стакло 
на кабината. Komatsu PC8000-6 е задвижуван од 
два 16-цилиндрични мотори со вкупно 4.020 KS, a 
се движи со брзина до 2,4 километри на час. Место 
дизел моторите може да биде опремен и со два 
електромотора од по 1.450 kW. Во хидрауличните 
системи собира 11.500 литри масло, во резервоарот 
13.925 литри дизел, а во моторите вкупно 860 ли-
три антифриз и 580 литри масло. Импресивно е и 
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тоа што целиот циклус на црпење и кипење трае 
помалку од 25 секунди. 

Колку вакви машини има направено Komatsu 
не е објавено. Единствениот податок за тоа е од 
2013-тата, кога на колумбискиот рудник за јаглен 
Drummond кој веќе поседуваше 17 вакви маши-
ни беше испорачан 100-от произведен примерок 
на PC8000-6. Тогаш се дозна и дека тој е избор на 
вкупно 42 рударски компании низ светот кои го 
имаат вклучено во својата механизација. Една од 
нив е и австралиската Super Pit, која две години 
пред тоа покрај двата што ги поседуваше купи 

уште два примерока од PC8000-6. Споделувајќи ја 
веста за својата набавка, тие наведоа дека платиле 
17 милиони австралиски долари, што според то-
гашниот курс изнесуваше исто толку американски 
долари, односно 13,5 милиони евра. Кажаа уште и 
дека машините кај нив работат по повеќе од 7.000 
часа годишно, товарајќи секоја по 1.300 до 1.500 
кубни метри руда на час. Тоа на годишно ниво из-
несува 10 милиони тони, што е двојно повеќе од 
производството на нашиот Бучим. И тоа само со 
една машина!
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CAT 14M3 НИВЕЛИРАЊЕТО КАКО     ОБВРСКА И ЗАДОВОЛСТВО

Грејдерот на 
„Катерпилар“ 
по ништо нема 
да се издвои од 
конкурентските 
модели, освен по 
тоа што зада-
дените аплика-
ции ќе ги извр-
ши беспрекорно 
и што ќе служи 
долго и без ни-
какви примедби.

Ж
ивееме во период кога 
времето е пари а ис-
полнувањето на работ-
ните задачи значи про-
фит. Тргнувајќи од овие 

премиси сосема е јасен одговорот на 
дилемата дали да се купи докажана и 
сигурна машина или пак да се оди на 
поевтина но понеизвесна варијанта.

Сите кои се определиле за првата 
опција ретко некогаш да се премисли-
ле, а овие другиве најчесто се каеле 
за својата одлука. Дали е потребно да 
истакнеме дека поседувањето на еден 
грејдер од типот на CAT 14M3 во ма-

шинскиот парк на една компанија би 
значело дека половина од работата е 
завршена?

КЛАСИКА ВО НОВО ИЗДАНИЕ
Иако со ништо нема да ја предизвика 

лубопитноста на фановите за техноли-
гија, грејдерот на Caterpillar ќе знае со 
секој технички детал да го воодушеви 
корисникот. Причината е јасна: сите упо-
требени склопови и системи се темелно 
преработени и се во функција на лесна 
употреба и ефикасност при извршување 
на сите апликации. Ова во Caterpillar го 
нарекуваат, Интегрирана технологија. 
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НИВЕЛИРАЊЕТО КАКО     ОБВРСКА И ЗАДОВОЛСТВО

Започнувајќи од вградениот мотор, Cat C13 
од серијата Acert, кој ги исполнува најстрогите 
еколошки норми, преку погонскиот систем со 8 
степени за движење напред и 6 за назад и ав-
томасткото затварање на диференцијалот, па се 
до електро хидрауличните системи над кои бдее 
контролната електроника за оптимизирање на 
потрошувачката, сите склопови работат во ме-
ханичка хармонија. 

КАБИНА ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН ПРЕСТОЈ 
Веќе никој не говори за безбедносниот аспект 

на кабините на работните машини. Тој факт, посеб-
но кога станува збор за Cateripllar, се подразбира 
сам по себе. Кај грејдерот 14M3 актуелна е темата 

за степеност на изолација од вибрации и акустика. 
Добро, тaa е темелно направенa а згора на тоа кли-
матизацијата е врвна, а како дополнување доаѓа 
можноста за вентилирање и греење на седиште-
то на операторот. Капацитетната циркулација на 
воздухот покрај прочистувањето и проветрување-
то на кабината успева од внатрешна страна сите 
стаклени површини да ги одржи совршено чисти.

Спецификата кај грејдерите се однесува на начи-
нот на управување и можеби најмногу на видливос-
та која обезбедува контрола над ситуацијата. Двете 
командни палки (џојстик) се целосно нови и функ-
ционираат преку електро хидраулична контрола. 
Прецизноста на оперирање, во однос на класичните 
команди, е подобрена за 78%. Кога на овој пода-
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ток ќе го додадеме и комплетниот информациски 
систем кој обезбедува увид во сите параметри на 
машината, станува јасно колкаво внимание произ-
водителот посветил на секој детал кој се однесу-
ва на функционалноста и комфорот на операторот.

ЕФИКАСНА ЕКОНОМИЧНОСТ   
Грејдерот лежи на носечка структура изработе-

на од посебно цврст челик, отпорен на маханички 
шокови и со лежишта кои обезбедуваат голема по-
стојаност. Основната структура со двојни погонски 
тркала вртежниот момент го пренесува преку ди-
ференцијал со автоматско затварање чија задача 
е прилагодување кон моменталното оптеретување 
на оските, со што пак, се овозможува зголемена 
ефикасност при извршување на разни апликации.

На предната оска, вретената и лежиштата се 
херметички затворени со што освен заштита од 
надворешни влијание, целиот систем перманент-
но останува подмачкан.

Вградениот мотор е добар познаник, тоа е Cat 
C13 Acert. Во зависност од пазарот тој може да 
биде оспособен и за испонување на најстрогите 
еколошки норми. Во основна верзија ипорачува 238 
КС додека ако е опремен со VHP Range системот 
тогаш излезната силина може да му варира помеѓу 
238 и 285 КС. Во разни варијанти 12.5 литарскиот 
L6 знаеме дека поседува капацитет и за поголе-
ма силина, но кажавме, во 14M3, посебно внима-
ние е посветено на економичноста, издржливоста 
и запазувањето на високите еколошки стандарди.

Во секој случај, на машината со оперативна те-
жина од 25.968 kg моторот и обезбедува макс. бр-
зина од 50.5 км/ч кога се движи нанапред и 39.9 
км/ч при движење во „рикверц“. Уште еден детал 
го привлекува вниманието, контролната електро-
ника ќе се погрижи за одржување на константна 
брзина без разлика на препреките кои се појаву-
ваат при нивелирањето.      

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ
Сепак да не заборавиме на основната функција 

за која е неменет Cat 14M3, а тоа секако е ниве-
лирањето на теренот. Без разлика на составот на 
теренот, тој секако ќе биде квалитетно изнивели-
ран спрема зададените параметри. Со едноставни 
команди од кабината се подесуваат аголот и наги-
бот на 4.3 метарското секало, понатаму работата си 
тече по предвидениот тек. Посебност претставува 
опцијата која преку поголеми нерамнини помину-
ва со автоматско подигање на секалото. За погру-
би апликации се користи стандардно вграденото 
„гребло“ а во случај на посебни побарувања како 
што е на пример чистењето на снежни наноси, 
може да се вгради приклучок кој е посебно ди-
зајниран за таа намена.

И уште ако кажеме дека контролата на течно-
стите и филтрите се врши од ниво на тлото а сер-
висните интервали се во рамки на високо поста-
вените норми на Caterpillar тогаш сликата за мото 
грејдерот Cat 14M3, станува целосна.
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КЛАСИКАТА И ДОВЕРБАТА 
СЕ СЕКОГАШ ВО МОДА 

MST M300LC – БАГЕР СО ГАСЕНИЦИ
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Триесет-тон-
скиот багер на 
турскиот про-

изводител своја 
примена наоѓа 
во каменоломи, 
при изградба на 
стамбени и ин-

фраструктурни 
објекти како и 

при употреба во 
урбани средини.

о неодамна MST го знаевме 
како производител на комби-
нирани машини кои се веќе 
одомаќени кај голем број ко-

рисници како во матичната земја така и 
во поширокиот регион.

Охрабрени од одличните искуства, ме-
наџментот на фабриката одлучно заче-
корува и на полето на багерите. Моделот 
M300LC е избран да ја надоградува до-
вербата стекната со досегашните про-
дукти кои доаѓаат од погоните сместени 
на крајниот исток на Турција. 

При изработката на триесет-тонскиот 

багер производителот користи прове-
рени компоненти од светски произво-
дители. Како пример може да послу-
жи погонскиот мотор, дело на герман-
ски Deutz, кој покрај врвниот квалитет 
ги исполнува европските Stage III-A и 
американските EPA Tier 3 норми про-
тив загадување. 

ЕКОНОМИЧНАТА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА КАКО ВРВЕН 

ПРИОРИТЕТ
Кога во средиштето на конструктор-

скиот интерес ќе се стават економичната 
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експолатација и ефикасноста 
при работните апликации, 
сето останато се подреду-
ва на задачата за испол-
нување на тие две голе-
ми цели.

Во таа насока, во за-
висност од видот на ра-
ботната задача опе-
раторот може да из-
бере еден од трите 
мода: E (Economy), 
S (Standard)  и P 
(Power& Speed) 
со кој се регу-
лира анга-
жираноста 
на потреб-
ната моќ-
ност.  Се 
разбира , 
за  това-
рање на лесни материјали се користи 
економичниот мод при што моторот 
работи на пониски вртежи, а во хи-
драуличниот систем се генерира по-
мал работен притисок, додека за по-
тешките работни апликации како што 
е на пример копањето на цврсто тло, 
се употребува целата рас-
положлива ергела.

Исто така, во зависност 
од поставениот приклучок, 
операторот со едноставни 
команди на екранот, може да 
ја избере соодветната подесеност на системот на-
менета токму за тој приклучок. Кога сме веќе кај 
командувањето да истакнеме дека силината ав-
томатски се распределува помеѓу работната рака 
и движењето на багерот при што операторот има 
можност да ја преземе контролата и со едностав-
на команда го одреди својот приоритет. 

Ако ситуацијата бара додатно зголемување на 
моќноста, со активирање на копчето Power Boost, 
моторот може краткотрајно да испорача додатни 
8% силина.

КАПАЦИТЕТНА НОСЕЧКА СТРУКТУРА
Носечката структура на M300LC, изработена во 

облик на буквата „X“, е заварена од роботи при што 
екстремно цврстите челични легури меѓусебно се 

споени со извонредна прецизност. Од друга стра-
на размерот на гасениците (широчина 60 cm 

и нагазна должина од 401 cm) обезбе-
дува одлична стабилност. За олеснет 
пренос се грижат по 9 ролери кои се 

вградени на гасениците. Ако кон 
ова ги додадеме и темелно изве-
дената механичка заштита како 
и централното подмачкување, 
лесно доаѓаме до заклучокот 
за робусноста на целиот систем.

Погонскиот мотор кој го 
испорачуваат германците од 

Deutz, има 
линиско поставени шест цилиндри и од работен 
волумен 7.150 ccm, при 2.000 вртежи во минута ос-
лободува 214 КС. Тој ги покренува двете аксијални 
хидраулични пумпи со променлив волумен кои ге-
нерираат притисок во зависност од моменталната 
оптеретеност. Овој сет на генератори во пракса се 
покажува како сосема доволен за багер кој опера-
тивно тежи 31.300 kg а во двата степени на пренос 
може да се движи со брзина 3.1 односно 4.9 км/ч.

Вкупната должина на багерот од 10.6 и височи-
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ната од 3.36 метри со големина на работната рака 
од 6.25 и стрелата од 2.60 (опциски 3.10) m, ја пот-
полнуваат сликата за големината на M300LC.

ПРИЈАТЕН АМБИЕНТ ВО КАБИНАТА И 
ЕДНОСТАВНО ОДДРЖУВАЊЕ

Работното место на операторот е дизајнирано со 
цел максимализирање на видното поле. Во подрш-
ка на таа функција е додадена и камера на задниот 
дел како и вградените светла на предниот и зад-
ниот дел. Кабината е поставена на четири хидра-
улични држачи кои имаат задача за пригушување 
на вибрациите а за удобно чувство на операторот 
се грижи и амортизираното седиште кое може да 
се подесува во сите правци.

Во опремата на багерот стандардно доаѓаат ефи-
касното проветрување и клима уред а по желба 
може да се порача и отвор на кровот.

Логично поставените команди со два „џојстика“ 
на двете страни, се надополнети со команден ек-
ран на кој може да се следат сите параметри. Во 
случај на појава на некоја неправилност при рабо-

тата, освен што се појавува индикатор на екранот, 
тој податок се меморира и при сервисните интер-
венции ја пријавува аномалијата. 

Како што е веќе стандардизирано кај повеќето 
работни машини, сите сервисни точки се групира-
ни на едно место, а тоа знаеме дека значително 
го скратува времето во кое багерот е вон употре-
ба. Како специфика на машината на MST е вграду-
вањето на филтер за вода, кој при негово преполну-
вање може да се испразни од кабинскиот простор.  

Накратко, багерот M300LC  е коснтруиран многу 
прагматично: тој треба да служи верно и долго и 
притоа да не бара претерано внимание. 
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Во пресрет на 70 годишнината на пуштањето во употреба на првите комбинирани ровокопачи/
натоварувачи на светскиот пазар и многубројните континуирани унапредувања и подобрувања 
овие машини кои се повеќе се специфицираат како повеќенаменски, можат да понесат различни 

алатки и додатоци.

КРАЛИЦАТА НА МАШИНИТЕ 
ЗА МАНИПУЛАЦИЈА 

НА ЗЕМЈА ДОБИВА НОВА 
ДИМЕНЗИЈА

JCB 3CX ПРЕРАСНУВА ВО MULTI TOOL
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П
окрај основната функција на на-
товарување и ископ на земјен 
материјал се повеќе се бараат 
спецификации кои покрај ос-
новната намена добиваат алат-

ки и додатоци специфицирани за одре-
дени работни операции.

Најчесто употребувана алатка е хидра-
уличниот ударен чекан, потоа следат сврд-
лите за бушење на дупки за различни на-
мени. Покрај во градежните, комуналните 
и земјоделските операции, важна улога 
тие играат и во зимскиот период каде што 
употребата на плугови за расчистување на 
снег е многу експлоатирана апликација.

Во последно време на технолошки ло-
кации каде има присуство и на други ма-
шини, посебно се специфицираат JCB уни-
верзалните ровокопачи/натоварувачи со 
опрема за изведување на специфични ра-
ботни операции.

Најнов пример е поставувањето на ин-
дустриска четка со собирник за собирање 
на остатокот од гребењето на асфалт и 
фина подготовка пред полагањето на би-
туменска подлога пред асфалтирање. По-
крај тоа самата машина на ровокопачката 
стрела може да биде опремена со гребач 
на асфалт или хидрауличен чекан.

Со самото тоа најпознатата универзална 
машина на светот добива и други креа-
тивни спецификации во процесите на ру-
дарството, поточно во експлоатацијата на 
камен. Порано се користеше за расчисту-
вање на остатоците од производството во 
рудниците, кршење на непродуктивни-
те парчиња камен или натоварување на 
полурастресит материјал, така наречени 
секундарни операции во одржувањето 
на рудниците.

Сега се оди понатаму во процесот на 
сечење на цели блокови каде тоа не е 
можно со конвенционалните сечења со 
машините со дијамантски разина или со 
бушење и раздвојување.

За да го сочува легендарното прво ме-

сто на најрентабилна машина за ману-
пулација на земја добиено од National 
Geographic, компанијата JCB додатно вло-
жува во развојот на овој тип машини .

Значајни се вложувањата во развој на 
најеколошки дизел мотори во оваа ин-
дустија исполнувајки ги EU Stage 4/Tier 
4 Final критериумите на издувни гасови 
кои ги задоволуваат најстрогите европ-
ски норми за работа во урбани средини. 
Тие се вградуваат во моментот на овој тип 
машини со распон на силина помеѓу 55 и 
81 kW. Во иднина тој развој не застанува 
туку се движи кон исполнување на најви-
соките Tier 5/EU Stage 5 норми кои стапу-
ваат на сила во иднина. 

Покрај овие креации има мноштво дру-
ги варијанти и изведби заедно со широ-
ката лепеза на приклучни алатки и дода-
тоци кои би можеле да најдат примени и 
во останатите сектори на економија, за-
тоа со задоволство можеме да ја нарече-
ме Кралица на мултифункционалноста.

GLOBAL MOTORS dooel
Bul. Makedonsko-Kosovska brigada 60

1000 Skopje, R. Macedonia
Tel: 00389 22 600 550, Mob. 00389 70 307 355

e-mail company:  info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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BOMAG КОМПАКТОРИ ЗА ОТПАД

ВОВЕДУВАЊЕ РЕД 
ВО ДЕПОНИИТЕ ЗА ОТПАД

B
OMAG е посветен да им понуди на своите 
клиенти машини со највисок квалитет и 
ефикасност во секое време и за секаков 
вид на примена. За да се постигне оваа 
цел, клучот е постојан напредок. Па така, 

BOMAG Компакторите за отпад ВС 463/473/573 - 
се редизајнирани и подобрени, за да ги достигнат 
највисоките стандарди и да постават нови стан-
дарди во индустријата.

Многу нови карактеристики го прават животот 
полесен и поефикасен - како хидрауличното отва-
рање на хаубата од моторот и високо поставениот 
влез на свеж воздух. Заедно со многуте предности, 
Компакторите за отпад на BOMAG, се доверливи 
и ефикасни партнери во процесот на управување 
со депонии.

ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ
Основата на профитабилноста со управување 

на депонии е во оптималното користење на ка-
пацитетот, што значи најдобро можно набивање 
на секаков вид отпад. Компакторите за отпад на 
BOMAG ги постигнуваат овие барања бидејќи се 
специфично дизајнирани да работат под екстрем-
ни услови кои се среќаваат на депониите:

 y Eфикасност: Ниска потрошувачка на гориво 
– пониски работни трошоци
 y Моќност: Модерни и моќни дизел мотори – 
доволна моќ при сите услови на работа
 y Економичност: Интелигентен дизајн – еконо-
мично набивање со минимум одржување
 y Ергономија: Лесен пристап до сите сервис-
ни точки на дневна и редовна база за сервис
 y Разноврсност:  Пазарно ориентирани моде-
ли – користење на широк спектар на депонии
 y Вредност: Издржлива технологија и највисок 
производствен квалитет – Висока препродаж-
на вредност
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 y Сигурност:  Продолжена Гаранција и договори 
за одржување достапни да ги задоволат сите 
поедничени барања

НАЈНОВА ГЕНЕРАЦИЈА МОТОРИ
 y Mercedes/MTU engine (Stage 4 / TIER 4 final)
 y Моќен турбо напојуван и модерен дизел мотор
 y Ниска потрошувачка и ниски трошоци за 
одржување

 y SCR Третман на издувните гасови
 y Ефикасен и робустен
 y Користен низ целиот свет со достапност на де-
лови и сервис

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА  
НА ВОЗЕЊЕ.

BOMAG Компакторите за отпад користат висо-
ко-притисен худрауличен систем. Системот има 
неколку компоненти во трансмисијата, произве-
дувајќи високо ниво на ефикасност и ниска потро-
шувачка на енергија. Хидраулично придвижуван 
вентилатор со регулација на брзината за чистење, 
самочистечки поради реверзибилниот систем на 
движење на вентилаторот.

Интелигентен систем на ладење кој го прилаго-
дува протокот на воздух во зависност од темпера-
турата, за да ја намали потрошувачката на гориво 
до 5% и буката.

ОДРЖЛИВОСТ.
Како лидер во светот на технологијата за наби-

вање, BOMAG е високо фокусиран на сите фактори 

кои ја засегаат одржливоста. Ова вклучува ефикас-
но управување со природните ресурси за време на 
производството и за време на користењето на ма-
шините. Како поддршка на овој концепт, BOMAG 
ја поставува одржливоста во пракса во дизајнот и 
производството и кај своите Компактори за отпад.

РЕЦИКЛИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ.
На пазарот на Компактори за отпад, важно е да 

се презентира одржливоста позитивно и правилно 
да се поддржи со факти за време на тендерските 
постапки. BOMAG избира суровински материјали 
со највисок рециклирачки потенцијал - преку 92% 
од компонентите вградени во Компакторите се со 
можност за рециклирање.

НАМАЛЕНО ЗАГАДУВАЊЕ  
ЗА ОПЕРАТОРОТ И ОКОЛИНАТА.

BOMAG има долго и практично искуство со ефи-
касните системи преку прифаќање на регулативите 
за емисија на гасови многу порано од задолжител-
ниот рок. Интелигентниот систем за ладење, ком-
биниран со најновата технологија на мотори, носи 
бенефит за корисниците. Сите BOMAG Компактори 
за отпад се опремени со мотори кои ги задоволува-
ат најстрогите регулативи на емисија на гасови. Со 
тоа, BOMAG продолжува да ги исполнува предиз-
виците на современата заштита на околината, и 
истовремено да овозможи импресивна, моќна и 
ефикасна технологија.. Исто така, ракувачот на ма-
шината е заштитен од сите гасови и прашина со 
кабинскиот систем за филтрација.
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ДИСТРИБУИРАЊЕ И БУТКАЊЕ 
НА ОТПАДОТ.

Основата на доброто набивање во депониите 
е дистрибуција на отпадот во адекватни слоеви. 
За еднаква и рамна дистрибуција, ракувачот бара 
прецизна машинерија, голема моќ и висока трак-
ција. Сето ова е стандарно кај BOMAG Компакто-
рите за отпад!

Џоистикот е лесен за управување што значи 
добра прецизност кога се работи на подолги сме-
ни. Глаткиот хидростатичен концепт на возење ја 
конвертира силата на турбо-дизел моторот во ви-
сока излезна моќност на целата машина. Контро-
лата на оптоварување, автоматски ја прилагодува 
брзината на возење за оптимално користење на 
достапната моќ. Уникатна предност е и осцила-
цискиот-артикулирачки зглоб на машината, кој 

е дизајниран да ги издржи и најтешките оптова-
рувања и стресови при работа на депонии. Згло-
бот дозволува осцилација од 15° и  40° вртење 
на двете страни помеѓу предниот и задниот дел/
шасија на машината. Резултатот е контакт на сите 
тркала со подлогата  за оптимално набивање, си-
гурност и тракција.

НАБИВАЊЕ ОТПАД.
Ако материјалот е еднакво дистрибуиран може 

да се достигне најдоброто можно набивање, а на-
бивањето на отпадот значајно влијае врз животнот 
век на секоја депонија. Поради големите инвести-
ции во депониите, секој дополнителен заштеден 
квадратен метар пополнет со отпад значи заработ-
ка. BOMAG постигнува оптимална набиеност преку 
уникатниот дизајн на своите компактори:
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Геометријата на тркалата - Ефикасната набие-
нос т е овозможена преку полигоналниот дизајн 
на челичните тркала, кои заедно со високо издр-
жливите заби имаат ефект на згмечување и зби-
вање на отпадот.

Скреперите за чистење - Прилагодливи помеѓу 
секој ред на заби, за да ги одржат тркалата чисти 
при секакви услови. Одлична заштита на плане-
тарниот редукторч против преоптоварување и из-
бегнување на дополнителни трошоци за поправ-

ки. Дополнително вградени секачи на жици, кои 
ги заштитуваат тркалата од странично заплетку-
вање од кеси и жици.

Дизајн на шасијата - Комплетно затворе-
но дно на шасијата, без навлагање на отпад во 
внатрешноста, без можност за запалување. Висо-
кото растојание од земјата го намалува абењето. 
Осцилирачкиот и артикулирачки зглоб, осигурува 
контакт со подлогата на сите 4 тркала и со тоа се 
овозможува најдобра тракција и набивање.

Повеќе информации на:
www.bomag.com
www.fimaco.com.mk

Изглед на модерна депонија за отпад, со правилно користење 
на технологијата на набивање.
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AMMANN AFT 200–2

КВАЛИТЕТ 
ВО МАЛО ПАКУВАЊЕ
Големината не секогаш е предност
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К
ога зборуваме за гра-
дежни машини, вед-
наш помислуваме на 
нешто големо. А и са-
мите градежници кога 

набавуваат машини гледаат тие да бидат колку 
што е можно поголеми за парите со кои распола-
гаат. За жал, во модерното урбано живеење има сé 
помалку место, така што големината не секогаш е 
предност. Сите ние сакаме тој малку простор што 
ни останува да биде среден како треба. Ист случај 

е и со голем број 
деловни или јав-
ни објекти, каде 

заради разни причи-
ни - ограничен прос-

тор, скапо земјиште, 
неможност за ширење 

или било што, просторот 
што е на располагање тре-

ба максимално да се искористи. 
Во вакви случаи на сцена стапуваат 

компактните финишери на Ammann, чија 
предност се малите површини на кои можат 

да работат. 
Ammann AFT 200-2 е меѓу најмалите финишери 

на светот. Тој е наменет да се „стутка“ во најтесни-
те можни простори - дури и во затворено. Ќе најде 
примена за разни тесни патчиња и патеки за пеша-
ци и велосипедисти, канали, ровови и секаде каде 
просторот е ограничен. Има теоретски капацитет 
за поставување асфалт од 300 тони на час на мак-
симална широчина од 3,1 метри, а минимална од 
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едвај 30 сантиметри. Капацитетот на корпата од 5 
тони и резервоарот за гориво 85 литри овозможу-
ваат висока флексибилност, а ниското тежиште и 
широките шини оптимална тракција. Загревањето е 
електрично или гасно, а поставувањето вибрационо. 
Системот за полнење на материјалот, реверзибил-
ниот транспортер и посебно контролираните лево 
и десно сврдло обезбедуваат извонреден проток 

кој се кон-
т р о л и -

ра со 
меха-
нички 

сензор. Дебелината на слојот што се нанесува из-
несува максимални 200 mm, а брзината 27 метри 
во минута. Сврдлите имаат дијаметар од 320 ми-
лиметри и можат да се подесуваат за 150 mm по 
височина. За погон се користи Deutz мотор од 49 
kW, а се движи со брзина од 3,3 km/h. Нејзините 
мали габарити овозможува и лесен транспорт - има 
оперативна должина од 4,36 а транспортна од 3,88 
метри, височина од 1,9 и широчина за транспорт 
од едвај 1,2 метри. Гасениците се широки 205 mm 
и долги 1,39 метри, трагите изнесуваат 94 санти-
метри, а тежи 5,9 тони. Се опслужува со само еден 
оператор, кој од платформата има одлична видли-

вост. Интуитивните контроли прават тоа да 
биде лесно.

Овој компактен финишер е дел 
од новата технолошки напред-
на генерација вакви машини на 
Ammann која се одликува со ви-
сока конкурентност. Претставена 
е пред точно една година и се 
состои од 17 модели кои можат 
да асфалтираат површини со ши-
рочина меѓу 250 mm и 14 метри.

41



AJCE AB 600M

ПРЕМИУМ 
КРШАЧИ  
ОД КОРЕЈА

Корејската 
компанија, AJ 
Construkcion 
Equipment позна-
та е во светот 
по производство 
на посебни при-
клучоци за хи-
драулични баге-
ри, со посебен 
акцент на при-
клучоци намене-
ти за кршење.

вајца корејски претприема-
чи во 1990 година одлучу-
ваат да ја формирарат ком-
панијата Ajin Precision која 

на почетокот се бави со производство 
на контролни вентили за хидраулични 
кршачи. Ете така започнува успешна-
та приказна за AJCE (AJ Construction 
Equipment), компанија која со специја-
лизираните приклучоци за крешење 
кои се монтираат на главите на хидра-
уличните багери, денес е присутна на 
сите најголеми светски пазари.

Пробивот на AJCE се базира на те-
мелниот сопствен развој и изработка 
на приклучоци од исклучително квали-
тетни материјали. Кога така се работи,  
успесите на долг рок се загарантирани. 
Таквиот пристап ни е одлично познат 
од машинските производи кои носат 

далеку-источен печат. Бројни се при-
мерите од јапонски и корејски произ-
водители кои упорно работат денес, за 
да успехот им дојде во поблиска или 
подалечна иднина.

УПОРНО ВЛОЖУВАЊЕ  
ВО КВАЛИТЕТ

Строго внимавајќи на квалитетот на 
секој производ и упорно инсистирајќи 
на трајните вредности, AJCE внимател-
но развивајќи се, во 2011 година го от-
вара својот европски центар во Ротер-
дам, Холандија. Со тој потег корејски-
те производи стануваат достапни и за 
европските клиенти, и тоа вклучувајќи 
ги сите активности, од експертиза па се 
до магацинско работење.   

За да се создаде слика околу глобал-
ниот пристап на компанијата ќе кажеме 
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дека кршачите на AJCE се прилагодени за мон-
тирање во хидрауличните багери на нјаголените 
светски производители. Како пример нека послу-
жат брендовите: Liebherr, Volvo, Doosan, Hyundai, 
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Case, New Holand, JCB, 
John Deere, но и други далку-источни произво-
дители кои не се присутни на европскиот пазар.

Моментално производниот програм на AJCE се 
состои од 18 разни модели на кршачи, со опера-
тивна тежина која се движи помеѓу 1 и 60 тона. 
Оваа широка палета на производи во секој момент 
може да се збогати со некој нов модел на кршач 
кој би бил изработен по посебна спецификација, 
наменет за специфични работни апликации кои 
ќе ги побара клиентот.

AJCE AB 600M
Во зависност од намената и потребите, според 

големината и оперативната тежина, кршачите 
на AJCE се поделени на три групи. Присуството 

на акумулатор на удари исто така прави подел-
ба која е во врска со јачината и фрекфенцијата на 
ударите, а положбата на внатрешен и надвореш 
тип на вентили го дефинира применетиот меха-
нички систем.

Моделот AB 600M со својата оперативна тежи-
на која може да биде 1.463, 1427 или 1.381 kg се 
сместува точно на средина од понудата. Во по-
натамошната спецификација на овој кршач стои 
дека протокот на хидрауличната течност е во гра-
ниците помеѓу минималните 9 и максималните 120 
литри во минута. Под оперативен притисок од 150 
до 170 bar, максималната силина на ударот изне-
сува 2.700 Joule. 

Во случајот говориме и за пресек на ударното 
длето од 125 mm, а самото длето повторно во за-
висност од материјалот кој треба да биде искр-
шен, може да има облик на клин, конус, да биде 
тап како чекан или пак класичен во облик на за-
шилена пирамида.
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SINO MUD

 ДРАГСТОР ЗА ТЕЧНОСТИ  
 И ХЕМИКАЛИИ ЗА ДУПЧЕЊЕ  

 ТЕРЕН 

С
екоја работа си има своја спе-
цифика, но дупчењето терен 
има многу, предизвикани од 
променливоста на теренот и 
условите за дупчење. И тоа не 

само при промена на локацијата каде се 
работи, туку и со напредувањето на ра-
ботата на едно исто место, бидејќи се-
кој подлабок слој има друга структура 
и друг состав. Тоа не само што ја отеж-
нува работата правејќи ги прогнозите 
за роковите, квалитетот и трошоците за 
нејзино завршување тешко предвидли-
ви, туку може и да ја оштети скапата оп-
рема. Затоа освен големото искуство во 
оваа дејност е потребна и силна индус-
триска поддршка од компаниите како 
што е Sino Mud, кои произведуваат разни 

течности и хемикалии наменети за оваа 
работа. Тие доаѓаат во мали пакувања, 
но нивната помош е голема, понекогаш 
и непроценлива. 

Што ќе се користи зависи од многу 
фактори - дали се работи за рударството, 
истражување и експлоатација на воде-
ни ресурси, нафта или гас, хоризонтал-
но дупчење за поставување цевководи, 
дупчење за контрола на теренот за под-
готовка на проектна документација за 
разни градежни објекти или пак нешто 
друго. Она што е заедничко на сите е 
дека за да не дојде до застој во рабо-
тата, во секој момент мора да се имаат 
на располагање сите материјали, кои 
како што споменавме, практично е не-
возможно да се предвиди кои ќе бидат 

Компанијата 
Sino Mud во своја-

та производ-
ствена програма 
има сé и сешто 
за оние чија деј-
ност е дупчење-

то терен
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потребни а кои не. Затоа и бизнис-моделот на оваа 
приватна кинеска компанија е да делува како еден 
вид драгстор за течности и хемикалии за дупчење 
терен. Основана е пред дваесетина години, време 
за кое прерасна во еден од главните добавувачи 
во светот за оваа дејност со производствени капа-
цитети меѓу најголемите. Развојот и е базиран на 
инженерското знаење и освојување на сите свет-
ски пазари, поддржано со експоненцијално ши-
рење на производствената програма. 

А таа тешко е да се опише што сé содржи - дури 
и набројувањето на категориите продукти ќе биде 
долго, а не пак секој од нив поединечно. Ќе за-
почнеме од вискозаторите, чија палета се состои 
од стандарден содиум бентонит, високоприносен 
премиум бентонит за зацврстување на калта, ултра 
високоприносен бентонит со сув полимер, премиум 
бентонит отпорен на сол кој може да се користи со 
морска вода, специјални производи кои ги елими-
нираат бабрењето, спречуваат заглавувањето на 
круната и имаат висок степен на подмачкување со 
што обезбедуваат извонредна енкапсулација на 
сечењето, ја зголемуваат стабилноста бунарите и 
подобруваат реологичките особини на калта зара-
ди што може да се користат како стабилизатори на 

пената за подобрување на векот на течностите за 
дупчење, како и оние со супер висока вискозност 
кои се лесни за мешање, ја спречуваат дисперзијата 
на шкрилците и глината, зголемуваат брзината на 
извлекување на сржта, подобруваат движењето на 
цврстите парчиња и можат де се користат за зго-
лемување на вискозитетот на чистата вода и теч-

45



ностите за дупчење кои содржат цврсти материи. 
Во оваа категорија Sino Mud има и производи кои 
лесно се раствораат во вода, ефикасни се во свежа, 
солена и нечиста вода и ја зголемуваат контролата 
на филтрација дури и при мали концентрации а се 
компатибилни со повеќето видови хемиска кал, по-
тоа такви за инкапсулирање на парчињата шкрил-
ци за да се спречат бабрењето и дисперзијата кои 
функционираат во широк спектар на соленост, цвр-
стина и Ph вредност и се компатибилни со други-
те адитиви за дупчење и не штетат на животната 
околина. Други пак го спречуваат рушењето на 
бушотините со помош на цврста кал, брзо ја зголе-
муваат вискозноста, го контролираат губитокот на 
течност, спречуваат хидратацијата на шкрилците, 
не бараат бактерициди, го продолжуваат векот на 
пената и ја зацврстуваат при воздушно дупчење, 
а има и такви кои ги максимизираат чистењето на 
бушотината и карактеристиките на суспензијата, 
зголемуваат капацитетот на извлекување само 
со мало зголемување на вискозноста, ги стабили-
зираат расеаните формации и смалуваат нивните 
потенцијалните оштетувања и се растворливи во 
киселини, како и такви кои со високата вискозност 
обезбедуваат лесна дисперзија на калта во свежа 

вода, извонредна суспензија без употреба на глина 
и ги минимизираат оштетувањата на формацијата. 

Ова накратко е само за вискозаторите. Можете 
да замислите колку ќе ни треба само за наброју-
вање на агенсите за контрола на филтрацијата, 
оние за пена и детергентите, стабилизаторите на 
глината и шкрилците, средствата за спречување 
на губењето циркулационен материјал, мастите и 
маслата за подмачкување, флокулантите и диспер-
зантите, адитивите за цемент и фундирање, спе-
цијалните производи и хемикалии, опремата за 
тестирање… И сето ова е резултат од едвај 20-го-
дишен развој на компанија основана со 8 милиони 
долари капитал, за која еден од нивните клиенти 
ќе каже дека користењето на нејзините произво-
ди при дијамантско дупчење ги намалува трошо-
ците за 33% и скратува времето за завршување на 
работата за 29%.
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БКТ Е НОВИОТ СПОНЗОР 
НА ИТАЛИЈАНСКАТА 
ЛИГА Б
Официјално е потпишан  тригодишниот договор за партнерство помеѓу БКТ 
- индиската мултинационална групација која е еден од најголемите играчи 
на Off-Highway пазарот на гуми и Lega Nazionale Professionisti B - италијанска-
та професионална фудбалска лига на клубовите од Серијата Б.

Н
ово лого и комплетно ново 
име ќе бидат придружни-
ци на 22. клубови и нивни-
те навивачи во текот дено-
вите на плеј-офот во на-

редните три сезони.
Новиот исклучително важен 

договор помеѓу Lega Nazionale 
Professionisti B и БКТ, веќе е официјал-
но публикуван. БКТ ја презема улогата 
на спонзор на титулата за првенството 
во Серија Б во наредните три сезони. 
По тој повод,  „Серија Б“ го промени 
своето име во ,,Серија БКТ", претста-
вено со лого кое ги обединува БКТ и 
Лигата Б, кое ќе биде придружник на 
клубовите и навивачите, почнувајќи 
од 42. натпреварувачки денови, сите 
плеј-оф и целата претстојна сезона 
на 22. терени низ цела територија на 
Италија.

Еден од главните аспекти на оваа 
соработка е да се поддржи обука-

та за младите таленти, за чија цел 
е изготвен и  акционен план како и 
активности фокусирани на почетни-
ците, фудбалските академии и ста-
дионите кои припаѓаат на тимовите 
од Серија Б.

Како резултат на тоа, растот и син-
дикатот ќе бидат еден од столбови-
те на ,,Серија БКТ", вредности кои се 
во совршена хармонија со корпора-
тивното барање на БКТ – ,,Да расте-
ме заедно” (Growing Together). Целта 
е да се сподели истиот ентузијазам 
и страствен  дух кој може да се нај-
де меѓу играчите и навивачите кои 
на овој начин влегуваат во директна 
врска со клубовите и навивачите, ис-
товремено зголемувајќи ја свеста за 
брендот БКТ во Италија.

Многу од вредностите на БКТ и ду-
хот на Лига Б се истоимени. Најважно, 
секогаш постои решителност да се 
постигнат нови цели, заедно со пос-

ИНДИСКИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗАПОЧУВА 
СОРАБОТКА СО ИТАЛИЈАНСКИОТ ФУДБАЛ
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ветеноста, потрагата по совршенство 
и моќта за постигнување на целите.

Ако Лигата Б се смета за еден вид 
инкубатор на таленти за број еден фа-
зата од националниот фудбал во Ита-
лија, истото важи и за БКТ во однос на 
истражувањето и развојот, консулта-
циите и слушањето на корисничките 
потреби во рамки на делокругот на 
компанијата.

Заедничкиот именител на ова 
партнерство е способноста за пре-
земање и усовршување на предиз-
виците, благодарение на довербата 
на сопствените играчи - исто како и 
жестоката определба и цврстата на-
мера да добијат извонредни перфор-
манси на кој било терен.

Оттука, новата,,Серија БКТ" е целос-
но во согласност со корпоративната 
маркетинг и комуникациска страте-
гија со цел да се зголеми свеста за 
брендот, што дефинитивно ќе се ре-
ализира  преку видливоста на сите 
стадиони на Лигата Б, на теренот и на 

трибините, преку телевизиски стани-
ци и ТВ мрежи, како и промотивните 
иницијативи низ целиот фудбалски 
шампионат, зафаќајќи на тој начин 
огромна и ентузијастичка публика.

Инаку, за помалку упатените, БКТ 
нуди широк спектар на сериски и по-
себно изработени производи и тоа за 
најразлични индустриски апликации. 
Во широкиот асортиман на индиски-
от водечки производител се вклуче-
ни наменски производи за машини 
за земјоделие, градежништво и ин-
дустриски машини како и специјали-
зирани производи за померување на 
терен, рудници, пристаништа како и 
за апликации во градинарството. Во 
Македонија компанијата БКТ е прет-
ставена од ТДА - Пнеуматик која е 
единствениот официјален увозник за 
сите продукти на компанијата.

ТДА Пнеуматик
Адреса: М.Т.Гологанов 52, Скопје

Тел. 02 3231765
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VOLVO VERA

Компанијата 
Volvo Trucks на 
невообичаен на-
чин ги претста-
ви своите идни 
транспортни 
решенија

Н
е само што е електричен и 
автономен, туку и нема ка-
бина - со цел да се покаже 
дека идните комерцијални 
возила можат многу повеќе 

да придонесат за ефикасен, безбеден 
и почист транспорт. Сепак долгорочно 
гледано цел на компанијата Volvo Trucks 
е да ја дополни денешната понуда за 
компаниите кои се доволно храбри да се 
осмелат да прифатат алтернативни ре-
шенија за своите транспортни потреби 

меѓу фиксни одредишта. Сé започна со 
конечното сфаќање на фактот дека ин-
тензивната урбанизација води кон зна-
чајни предизвици за наоѓање решенија 
за проблемите со заштитата на околина-
та, загушувањето на сообраќајот, зага-
дувањето и прекумерната бучава. Плус 
на тоа, големата потрошувачка на го-
риво, брзиот пораст на електронското 
тргување и изразениот недостаток на 
возачи поставија нови барања во по-
глед на ефикасноста на транспортните 

ЕДЕН ПОИНАКОВ ПОГЛЕД       КОН ИДНИНАТА НА ТРАНСПОРТОТ
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ЕДЕН ПОИНАКОВ ПОГЛЕД       КОН ИДНИНАТА НА ТРАНСПОРТОТ
решенија за кои мора веднаш да се бара одговор.

„Целосниот потенцијал на транспортната индус-
трија сé уште допрва треба да се открие. Според 
сите достапни податоци, се чини дека во наред-
ната декада глобалната потреба за транспорт ќе 
продолжи значително да се зголемува. Ако сака-
ме да ја задоволиме таа побарувачка на одржлив 
и ефикасен начин, ќе мора да најдеме нови реше-
нија. А за да го осигураме функционалниот систем 
на проток на стока, пак, мораме да ја искористиме 
постоечката инфраструктура подобро отколку што 
тоа го правиме сега. Транспортниот систем што го 

развиваме може да биде важно дополнување на 
денешните решенија и може да помогне во задо-
волувањето на многу предизвици што стојат пред 
општеството, транспортните компании и клиентите 
на кои им требаат транспортни услуги“, вели Клас 
Нилсон, претседателот на компанијата Volvo Trucks.

Заради сето тоа, ова транспортно решение на 
компанијата Volvo Trucks за иднината е наменето 
за редовни и повторувачки задачи на релативно 
кратки растојанија, големи количини стока и ви-
сока прецизност на испорака. Типичен пример се 
превозите меѓу производните погони во големите 
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технолошки зони, пристаништата и слични локации, 
но може да се примени и во други случаи. „Наши-
от систем може да се посматра како проширување 
на напредните логистички решенија кои во многу 
дејности веќе се применуваат. Бидејќи употребу-
ваме автономни возила без емисии на издувни га-
сови и бучава, нивната работа може да се одвива 
во било кое време на денот и ноќта. Решението ја 
користи постоечката патна инфраструктура и при-
колки, што го олеснува враќањето на трошоците 
и овозможува интеграција со постоечките актив-
ности“, објаснува Микаел Карсон, потпретседате-

лот на Volvo Trucks задолжен за организација на 
автономните решенија.

Целата работа се обавува со автономни елект-
рични возила поврзани со управувачкиот центар. 
Тие се опремени со напредни системи за автоном-
но возење. Проектирани се така да ја лоцираат 
својата моментална положба со точност од некол-
ку сантиметри, детално да ја следат и анализираат 
ситуацијата околу себе и да реагираат со висока 
прецизност. Управувачкиот центар постојано ја сле-
ди состојбата на терен и прецизно ја контролира 
положбата на секое возило, наполнетоста на аку-
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мулаторите, содржината на товарот, барањата за 
услугата и другите потребни параметри. Како и 
во индустриските производни процеси, брзината 
е прилагодена така да се избегнат непотребните 
чекања и зголеми прецизноста на испораката. На 
тој начин може да се намалат трошоците за резер-
ви на залихи и зголеми достапноста на потребните 
компоненти. Возилата кои работат на истата рута ќе 
комуницираат меѓусебе за да се овозможи опти-
мален проток на сообраќајот. План на компанија-
та е во блиска иднина да се развијат транспортни 
решенија заедно со клиентите во кои ќе бидат ис-

почитувани нивните приоритетни примени.
Што се однесува до самите камиони, тие како 

што се гледа се без кабина бидејќи едноставно ќе 
нема потреба од неа - со нив целосно ќе управу-
ва електрониката. Погонската структура може да 
биде прилагодена на конкретните побарувања, 
но во секој случај ќе биде електрична. За таа за-
дача Volvo веќе има развиено погонски системи и 
батерии кои се користат и кај електричните ками-
они на марката.
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ПРВ TIR ТРАНСПОРТ НА СТОКА 
ОД КИНА ЗА ЕВРОПА

И Кинезите имаат свој салон на комер-
цијалните возила кој се одржува во Гу-
ангџоу, на кој годинава дебитираа многу 
нови модели од сите класи. Еден од нив 
е и камионот JMC HV5, кој во себе го има 
најдоброто од Ford F-Max. Во изгледот 
на двата модела има доста сличности, но 

дизајнерите сепак се имаат потрудено 
да го запазат кинескиот сил. Слично е и 
во ентериерот, но затоа моторот е ист - 
новиот 13-литарски Ecotorq развиен од 
Ford Otosan. Тој ќе се произведува под 
лиценца од страна на JMC во варијан-
ти со 470 и 520 KS и Еуро 5 и 6 норми. 

Прво беше со воз, а сега и со ками-
он - после повеќе од 6 месеци под-
готовки, CEVA Logistics Greater China 
го реализираше првиот транспорт на 
стока од Кина до Европа. Камионот со 
TIR таблички тргна на 13 ноември и по-
сле 7.000 километри, преку Казахстан, 

Русија и Белорусија, пристигна во Пол-
ска на 24 истиот месец, без никакви 
застои и царински проблеми. Новата 
патна врска ќе биде за околу 50% по-
економична во споредна со воздуш-
ниот транспорт, како и за 30 до 50% 
побрза од железничкиот.

КОПИЈА, 
АМА 
ЛЕГАЛНА

Во право сте ако 
камионот што 
го гледате на 
сликата ви се 

чини многу сли-
чен на Ford F-Max

Кинезите се цврсто 
решени за извоз на 

своите производи во 
Европа да отворат 
нови патишта - во 
буквална смисла на 

зборот

ВЕСТИ
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Дали знаевте дека на камионите над 7,5 тони 
во Белгија им е забрането престигнување кога 
врне дожд? 

Некои знаат, но не ја почитуваат забраната за-
тоа што во такви услови е тешко да ги фати та-
мошната полиција. Тоа го знаат и властите и за-
тоа решија да инсталираат систем на автоматски 
камери кој ќе ги следи непослушните возачи на 
камиони и ќе им ги испраќа казните на домашна 
адреса. Секоја камера ќе биде опремена со, така 
да го наречеме дождомер, кој ќе ја активира кога 
ќе врне. Овој систем ќе биде направен и користен 
специјално за оваа намена, со што се очекува дра-
матично да порасне бројот на издадени казни за 
овој прекршок, кој сега изнесува околу 500 годиш-
но. Тоа што „брзи“ на дожд најчесто се странците 
нема да ги спаси, барем не возачите од земјите 
од Европската Унија. Казната за овој прекршок 
изнесува 230 евра.

ВНИМАТЕЛНО НИЗ БЕЛГИЈАВЕСТИ

55



ДОСТАВНИ ВОЗИЛА

НОВО РУВО ЗА ВЛАДЕТЕЛОТ
Владетелот во европскиот доставен сегмент 

Ford Transit доби ново руво

Го знаеме уште од 1965 година и секогаш бил 
на врвот. За да остане таму, Ford редовно го об-
новува. Transit како и секогаш, и овојпат донесе 
некои интересни новини. Иако доста сличен на 
досегашната верзија, овој двотонски модел се 
истакнува со својот помодерен дизајн. Визуел-
ните измени ги опфаќаат новата предна маска, 
дотераниот браник, хромираните детали, ксенон 
предните и ЛЕД дневните светла. Конструкција-
та му е олеснета со некои делови од каросерија-
та направени од алуминиум, со што автоматски е 
зголемена носивоста. 

Во гамата мотори се наоѓаат дотераниот 2.0 
EcoBlue дизел во верзии со 105, 130, 170 и 185 
коњски сили, сите со старт-стоп систем. Стандард-
но ќе се добиваат со 6-степен мануелен менувач, 
додека од 2020-та година ќе биде понуден и со 
10-степени автоматик. Серво управувањето е елек-
трично, а 48-волтниот микро-хибрид систем ја по-

добрува економичноста. Подобрената конструкција 
на турбокомпресорот на сите верзии обезбедува 
поголем вртежен момент во поширок дијапазон, 
а економичноста во споредба со претходникот е 
подобрена за 7%.

Ford за Transit има предвидено и богата без-
бедносна опрема - активна асистенција при пар-
кирање, одржување на возилото во коловозната 
лента, адаптивен темпомат, систем за надгледу-
вање на мртвите агли, препознавање на сообраќај-
ните знаци, детекција на пешаците, предна и зад-
на камера… Тука се и интелигентните технологии 
како системот за комуникација PassConnect кој 
осигурува оптимизирање на логистичките задачи, 
системот за ефективно возење Efficient Drive Mode 
и други нешта кои се од голема помош за возачот. 

Обновениот Transit ќе стартува со продажба кон 
средината на следната година. Ќе се произведува 
во Турција, а на располагање ќе биде во преку 450 
варијанти со преден, заден или 4x4 погон, повеќе 
меѓуоскини растојанија и Panel Van, Crew Cab, Tipper 
и Chassis Cab каросериски изведби.

56  Година 9  Квартал 4



Рускиот производител GAZ ја покажа најнова-
та верзија на комбито GAZelle Next опремена со 

Еуро 6 мотор

Строгите еколошки стандарди одамна ги за-
творија вратите на Европа за многу руски вози-
ла. Меѓу нив беше и семејството GAZelle Next на 
групата GAZ, на кое сега европските пазари веќе 
му се достапни благодарејќи на 2-литарскиот 
дизел мотор од Volkswagen со 136 KS кој ги за-
доволува Еуро 6 нормите. Руската и германската 

компанија потпишаа договор за соработка лани 
летото и ова се првите конкретни резултати од 
него. Овој мотор ќе биде спарен со новата 6-сте-
пена трансмисија која е од сопствен развој. Кон-
структивно таа доста се разликува од досегаш-
ните менувачи на GAZ. Значително е подобрена 
и има ниски нивоа на бучава и вибрации. Освен 
во Европа, GAZ планира да го продава GAZelle 
Next со овој Еуро 6 мотор насекаде низ светот 
каде барањата за чистота на издувните гасови 
се построги.

GAZELLE NEXT 
ДОБИ ЕУРО 6 МОТОР
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ЕЛЕКТРИЧНАТА ВЕРЗИЈА 
НА MAXUS ПОДГОТВЕНА

Кинезите не можеа да ја освојат Европа со 
евтините возила, но тоа ќе го направат со 

електричните

Веќе е извесно - струјата ќе ја движи наред-
ната кинеска офанзива на европскиот пазар, и 
тоа на сите фронтови. Некогаш британска, а сега 
во владение на големиот кинески концерн SAIC 
Motor, линијата доставни возила LDV Maxus веќе 
е подготвена за тоа. Големиот електричен ван со 
ознака EV80 има автономија од реални 170 до 200 
km со едно полнење на батериите со капацитет 

од 56 kWh, за што требаат 2 до 2,5 часа со корис-
тење посебен приклучок. Товарниот обем на овој 
фургон изнесува 10,2 односно 11,5 кубни метри во 
повисоката верзија. Планирана е и изведба со ша-
сија и кабина, предвидена за различни надград-
би. За погон е избран електромотор со силина од 
100 kW и вртежен момент од 320 Nm. Носивоста 
му е меѓу 915 и 950 kg во зависности од верзијата. 
Цената во Велика Британија му изнесува високи 
47.500 фунти, плус ДДВ. Возилото има гаранција 
од 3 години или 100.000 km, а батериите 5 годи-
ни со истата максимална километража.
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„Претставен е новиот Mercedes Actros“ - голем 
дел од превозниците едвај дочекаа да осамне 
ваква вест но место неа гледаа наслови во стил 
на „Очекувајте го неочекуваното“, или пак „До-
бредојдовте уште денес во иднината“. А реално 
гледано и не чекаа многу - иако некои бројат 
поинаку, ова не е ниту петта ниту трета генера-
ција на Actros, туку добро обновена втора која 
е претставена пред само 7 години. Првата која 
имаше два фејслифтинга, владееше со пазарот 
15 години. Сепак, кој како сака нека брои - прет-
ставувањето на нов Mercedes Actros е настан кој 

во голема мерка го окупира вниманието на пре-
возниците. И како и секогаш досега, дури и пред 
него, и овој пат сосема заслужено.

Новиот Mercedes Actros донесува ем многу, ем 
битни унапредувања. Најмалку кај дизајнот, за-
тоа што разликите можат да ги забележат само 
добрите познавачи на моделот. Но затоа за сé 
друго следуваат само суперлативи. Тој е најмо-
дерниот и најсовремен влекач на денешница-
та. Од Mercedes велат дека на пазарот донесува 
60 иновации со кои транспортот значително ќе 
се промени. Како главно се издвојува тоа што 

MERCEDES ACTROS

ГЛЕДАЈЌИ ГО СВЕТОТ    СО ДИГИТАЛНИ ОЧИ 
Иако засега само наназад, новиот Mercedes Actros е многу понапред од другите
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ГЛЕДАЈЌИ ГО СВЕТОТ    СО ДИГИТАЛНИ ОЧИ 

перјаницата на Mercedes-овата гама комерцијал-
ни возила има можност за полуавтономно во-
зење - Active Drive Assist системот кој всушност 
комбинира неколку системи може самостојно да 
забрзува, одржува растојание од возилото на-
пред, кочи и со помош на новиот Servotwin елек-
трохидраулички управувачки систем да го враќа 
возилото назад во лентата на возење доколку тоа 
ги гази линиите, и тоа при сите брзини. Две сини 
линии на дисплејот на инструмент таблата јас-
но ја исцртуваат траекторијата на возењето, кое 
сега е многу порелаксирачко за возачот. Што се 

однесува до автоматското кочење, применета е 
петтата генерација на овој систем кој работи во 
комбинација со радар и камера и ги препознава 
како возилата, така и пешаците. Од големо зна-
чење за безбедноста се и системот за надзор на 
мртвите агли, како и Trailer Stability Assist систе-
мот чија ознака јасно кажува која му е задачата.

Новиот влекач нема нови мотори и менувачи 
бидејќи тие беа претставени минатата година и 
се нудеа и во претходникот, но затоа има намале-
на потрошувачка - за три отсто на автопатиштата 
и за пет на локалните патишта. Интелигентниот 
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темпомат Predictive Powertrain Control во соглас-
ност со топографијата на теренот ја оптимизира 
работата на моторот користејќи ја кинетичката 
енергија од движењето на надолници за иска-
чување на нагорнините. Тој со помош на пре-
цизните и сложени мапи однапред знае каков 
пат претстои. Оваа можност сега е достапна и на 
локалните, а не само на магистралните патишта 
и автопатиштата како порано. Ги распознава и 
сообраќајните знаци и семафорите и реагира ав-
томатски, што значи дека кога ќе наиде на знак 
за ограничување на брзината на пример на 50 
km/h, го забавува возилото до таа брзина и тоа 
точно од местото каде е знакот.

Класичните ретровизори кои се наоѓаат на секој 
камион попусто ќе ги барате кај Actros - добрите 
стари огледала се заменети со два екрана од 15 
инчи кои од аеродинамичните камери добиваат 
видео сигнал со резолуција 720x1.920 пиксели. 
Сместени се внатре во кабината, на предните 
столбови точно таму каде оди погледот кога ќе 
се сврти главата кон ретровизорите. Видливоста 
е многу подобра бидејќи камерите „гледаат“ по-
веќе од човечкото око, а сликата на мониторите 
може да се менува по потреба. Дури и кога воза-
чот одмора на нив може да следи што се случува 
околу возилото иако тоа не работи и завесите во 
кабината се спуштени. Се менува и осветленоста 

на мониторите, што значи многу подобра видли-
вост ноќе и во лоши услови за возење. Генерал-
но, овој систем наречен MirrorCam претставува 
големо унапредување во поглед на безбеднос-
та и управувањето на возилото. Како пример за 
ова ќе ја наведеме жолтата линија, која покажува 
до каде е крајот на полуприколката. Други три 
линии на дисплејот покажуваат кога од страна 
на камионот има некое друго возило и точно на 
кое растојание тоа се наоѓа. Што ова значи при 
престигнување, не треба да елаборираме. Се-
пак, покрај новиот систем, Actros ќе доаѓа и со 
предефинирани места на вратите на кои можат 
да се монтираат обичните ретровизори, такана-
речените „слоновски уши“.

Водено е сметка и за комфорот на возачот кој 
може да го поврзе мобилниот телефон преку 
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Apple CarPlay или Android Auto апликациите со 
мултимедијалниот систем, или пак преку два-
та USB конектора. Друго битно унапредување е 
воведувањето на дигиталната инструмент-табла. 
Дека е супермодерна се гледа на прв поглед. Во-
зачот може да избира како точно да изгледа и 

кои информации да се прикажуваат. Меѓу нив се 
и притисокот во пневматиците и осното оптова-
рување. На вториот монитор пак, се контролира 
сé останато, лесно и интуитивно. Управувачот е 
мултифункционален и на него возачот со коп-
чињата под левата рака управува со панелот од 
левата страна, а со оние под десната, нормално, 
со дисплејот десно. Моторот се стартува со при-
тисок на копче, при што клучот може да биде и 
во џебот на возачот. Паркинг сопирачката е елек-
трична, автоматски се активира и ослободува, а 
со функцијата за задржување помага при тргну-
вање на нагорници. 

Сериското производство на новиот Actros ќе 
започне во април годинава што следи. Првите 
испорачани возила ќе бидат од специјална Edition 
1 серија од 400 примероци, раскошно опремени 
со многу што. Ќе можат да се добијат со две или 
три оски и GigaSpace и BigSpace кабини, најсил-
ниот 15,6 литарски мотор со 625 KS и 12-степен 
PowerShift 3 менувач. Од претходните генерации 
од 1996 година досега се продадени 1,2 милиони 
примероци од Mercedes Actros.
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ЕЛЕКТРИЧНИ АВТОБУСИ

ИДНИНА 
КОЈА СТАНУВА 

СЕГАШНОСТ

Иако сé уште ретки на улиците, електричните автобуси ја држат иднината  
на градскиот превоз во свои раце
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П
атниците веќе ги почувствуваа предностите на 
електричниот градски автобус кој тивко, скоро 
бесшумно и доста брзо веќе половина година 
пробно сообраќа низ улиците на Скопје. Јавното 
претпријатие за градски превоз се увери во не-

говата економичност - за еден километар му треба околу 
еден киловат-час струја. За да сите ние ги почувствуваме 
придобивките од неговиот еколошки погон, градот треба 
да се увери и во неговата исплатливост бидејќи цената му 
изнесува 450.000 евра, на кои треба да се додадат уште 
по стотина илјади евра за секоја станица за полнење која 
мора да се постави на крајните постојки. За споредба, еден 
дизел градски автобус од позната марка чини 180 до 200 
илјади евра и троши повеќе од 40 литри гориво на 100 ки-
лометри. Доста други градови низ целиот свет веќе ја на-
правија својата математика - ова се само дел од најновите 
вести за присуството на електрични автобуси низ Европа.

Малиот град Естерсунд на северот на Шведска со околу 
50.000 жители си постави цел до 2030 година комплетно да 
ги исфрли автобусите на фосилни горива од своите улици. 
А климата таму со студени зими и релативно топли лета е 
идеална прилика за тестирање на технологиите, која Scania 
реши да ја искористи. На градот веќе му се предадени три 
автобуси кои сообраќаат на доста фреквентна рута долга 
14 километри со 40 станици. Со максимална брзина до 70 
km/h, тие дневно обавуваат околу 100 возења. Истиот тер-
мин за истата цел го има поставено и Минхен. Веќе е потпи-
шан договор за иновативно партнерство со MAN, кој својот 
прв сериски електричен автобус ќе започне да го произве-
дува во 2020 година. 

Аналитичарите проценуваат дека до тогаш низ герман-
ските градови ќе сообраќаат околу 500 автобуси на електри-
чен погон. Подготвувајќи се за тоа, најголемиот произво-
дител на автобуси во Европа веќе го претстави својот адут. 
Mercedes-Benz eCitaro има конструкција од модуларен тип 
и задни оски од ZF во кои се монтирани двата електромо-
тора со по 125 kW и 485 Nm секој. Батериите се водено ла-
дени производство на Samsung, а клиентите можат да би-
раат меѓу повеќе пакети. Еден блок од батериите ќе биде 
сместен во делот каде обично е дизел моторот, а друг на 
покривот. Тестовите покажаа дека автобусот троши 1 kWh 
на секој километар, но без вклучен клима уред или греење. 
Во тој случај, потрошувачката се искачува на 1,3 односно 2 
kWh за километар. Во оптимален случај автобусот ќе може 
да помине до 250 километри со едно полнење, но сепак ре-
алната бројка со која се оперира е околу 150 km. Батерии-
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те можат да се полнат со помош на пантографот 
сместен на покривот или преку конекторот сме-
стен на десната страна на автобусот. Како и ди-
зел верзијата, има капацитет за 80 до 85 патни-
ци. Првиот примерок веќе е во редовен сообраќај 
во Хамбург.

А Volvo е чекор понапред - градот Брисел од 
шведскиот производител веќе нарача 90 елект-
рични соло автобуси 7900 H, кои ќе бидат испо-
рачани оваа и наредната годината. И европската 
престолнина ја има зацртано 2030 година како да-
тум за целосна електрификација на јавниот превоз. 
Volvo подготвува и зглобни електрични автобуси 
- два такви веќе се на пробен сообраќај на ули-
ците на Гетеборг во Шведска. Имаат должина од 
18,7 метри, капацитет за 135 патници и по четири 
двокрилни врати со цел брзото возење да биде 
дополнето и со брзо влегување и излегување на 
постојките. За патувањето со нив да биде попријат-
но опремени се со бесплатен интернет и полначи 
за мобилни телефони. Батериите се димензиони-
рани автобусите да можат да функционираат без 
прекин за време на сообраќајните шпицеви, а пол-
нењето ќе се одвива кога има помалку сообраќај.

Доцнењето на Volvo во подготовката на зглоб-
ните електрични автобуси го искористи полскиот 
Solaris, кој токму во Брисел во првата половина 
од идната година ќе испорача 25 примероци од 
моделот Urbino 18, какви што веќе се испорачани 
за Краков, Варшава, Барселона… Оваа компанија 
важи за најголем добавувач на електрични авто-
буси во Европа - досега има пласирано повеќе од 
150 примероци. Првиот свој електричен автобус 
го претстави уште во 2011 година. Моментално во 
гамата имаат четири различни модели со должи-
на од 9, 12 и 18 метри и капацитет на батериите 
меѓу 80 и 240 kWh. Нивните возила се среќаваат 
во многу градови низ Европа, но сепак оваа на-
рачка е значајна за компанијата - не само заради 
сумата од 21 милион евра колку што тежи, заед-
но со комплетната инфраструктура за полнење. 

Примерот со Solaris е доказ и дека за разли-
ка од големите, независните производители на 
автобуси се покажаа како попродорни во елек-
трифицирањето на својата гама. Така на пример 
шпанскиот Irizar уште лани го покажа моделот ie 
Tram, а VDL започна со испорака на 8 автобуси 
за градското транспортно претпријатие во Хаг. 
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Значајно е и тоа што освен автобусите, и цело-
купната инсталација за полнење на батериите и 
менаџмент на целиот систем е производ на оваа 
холандска компанија. Нејзините автобуси веќе се 
користат во уште неколку градови во Холандија. 
Ги задвижува електромотор Siemens со силина 
од 153 kW и максимални 2.500 Nm, а имаат капа-
цитет за 92 патника. Договорена е испорака на 13 
зглобни возила за Bus Rapid Transit системот за 
германскиот Ознабрик, слични на оние кои веќе 
сообраќаат во Гронинген. Карактеристика им е 
што дополнувањето на батериите ќе го вршат и 
на попатните постојки со што се скратува времето 
на чекање на крајните станици, односно се зголе-
мува степенот на искористеност и се продолжува 
автономијата. Овој холандски град предничи со 
своите цели - тежнее уште за две години цело-
купниот градски превоз да биде електрифициран, 
10 години пред самопоставената цел во јавниот 
превоз во земјата на лалињата да бидат забра-
нети автобусите на фосилни горива.

Чекор со Европа во поглед на електрификација-
та фаќа и Русија - планот е во Москва до крајот 
на 2019-та да има дури 600 електрични автобу-

си. Првите веќе започнаа да сообраќаат есенва, 
а ги испорача Kamaz. Карактеристика им се ли-
тиум-титанатните батерии кои на брз полнач ќе 
можат да се наполнат за време меѓу 6 и 20 ми-
нути. Имаат предвидено работен век од 10 го-
дини, односно 10 илјади циклуси на полнење и 
празнење, а можат да функционираат и на тем-
ператури до -45° C. Од Kamaz велат дека се под-
готвени да произведуваат по 1.000 електрични 
автобуси годишно.

А подготвени сме и ние - Van Hool напролет пла-
нира да ги испрати првите електрични автобуси 
од Скопје за Америка. Да се надеваме дека ќе ос-
тане некој и во Македонија. Но ако ни се преска-
пи, има на кого да се обратиме - производителот 
на нашите двокатни автобуси, кинескиот Yutong, 
веќе испорача 20 електрични единечни возила во 
Софија, по цена од околу 390 евра по примерок, 
сума на која треба да се додадат трошоците за 
инфраструктурата за полнење, софтверот за кон-
трола и телеметрија и другите неопходни нешта.
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ПИКАПИ

MITSUBISHI L200 
40 ГОДИНИ ПОДОЦНА…

На 40-годишнината од првиот пикап, Mitsubishi 
ја претстави новата генерација на Triton

Mitsubishi L200 или Triton како што некаде се вика, 
стигна до шестата генерација. Со потполно нов ди-
зајн, таа изгледа како да дошла од иднината. Пред-
ниот дел е изведен во таканаречениот Dynamic Shield 
дизајн кој се среќава кај SUV моделите на оваа куќа. 
Во комбинација со нагласените лакови над тркала-
та, новиот L200 изгледа доста врло силно и робус-
но. Променета е и внатрешноста која е значително 
унапредена во однос на минатата генерација. Нови 
се инструмент-таблата, средишната конзола и гре-
бенот меѓу седиштата, а во целата кабина се вгра-
дени поквалитетни материјали. Моделите со погон 
на сите тркала се опремени со Super-Select 4WD или 
Easy-Select 4WD системи. Во обата случаи додаден 
е Off-road начин на возење кој има четири различ-
ни режими: Gravel, Mud/Snow, Sand и Rock, при што 
последно споменатиот е можен само со вклучен ре-
дуктор. Системите интегрирано управуваат со си-
лата на моторот, трансмисијата и сопирачките и ја 

регулираат количината на пролизгување на трка-
лата за постигнување на најдобри перформанси на 
лоша подлога. За спуштање надолу пак, од помош 
ќе биде Hill Descent Control системот. Направени се 
одредени измени и на ослонувањето, пред сé назад, 
така што L200 сега е поудобен за возење, а со број-
ните сигурносни системи и посигурен. Од моторните 
опции засега е познат само азискиот 2,4 литарски 
дизел со 181 коњска сила и 430 њутн-метри кој ќе 
биде спарен со 6-степен мануелен или автоматски 
менувач. За Европа сигурно ќе има друг мотор, а 
во САД овој модел не се продава. Треба да се оче-
кува и бензинска варијанта за земјите од Блискиот 
Исток и евентуално Русија. Ќе има три изведби на 
кабината - единечна, продолжена и двојна, а ќе се 
нуди и со погон само на една оска.

Mitsubishi досега има продадено 4,7 милиони 
примероци од L200 и неговите претходници. Овој 
исклучително важен модел за јапонската марка се 
продава во 150 земји ширум светот, а се произведу-
ва во Тајланд. Продажбата таму веќе е започната, 
а кај нас ќе стигне кон средината на 2019 година.
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Volkswagen во Сао Паоло претстави концептен 
пикап помал од Amarok, кој со минимални из-

мени ќе оди во сериско производство

Јужна Америка ги сака пикапите и таму постојат 
и други модели нам во Европа сосема непознати. 
На радост на љубителите на вакви возила тоа нема 
да се случи со новиот Tarok, за кој Volkswagen веќе 
потврди дека ќе се произведува и дека ќе биде 
нов адут за зголемување на глобалните резултати 
на марката. Со својата должина од нешто под пет 
метри, Tarok е за 30-тина сантиметри пократок од 
Amarok. На прв поглед изгледа како вкрстување 
меѓу него и малиот T-Roc, со што Volkswagen сака 
да ја истакне поврзаноста со урбаните SUV-во-

зила. Затоа и ќе биде интересен и за публиката 
која едноставно бара нешто различно, а не само 
на оние кои пикапите ги користат за работа. По-
ставен е на МЉБ платформата, а ќе се нуди со 
двојна кабина и четири врати. Интересен детаљ 
е лизгачката платформа која го „растегнува“ то-
варниот простор и нанапред и наназад. 

Со оглед дека е претставен во Бразил, за погон 
ќе се користи бензинскиот 1.4 TSi мотор со 150 KS 
кој како погонско гориво може да користи и ета-
нол или мешавина на бензин и етанол. Подоцна 
се очекува и 2.0 TDi мотор со 150 KS. Менувачот е 
6-степен мануелен, а силата се пренесува на сите 
тркала.

VOLKSWAGEN TAROK 
МАЛИОТ AMAROK ОДИ ВО ПРОИЗВОДСТВО
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Да има кој да му донесе подарок, Дедо Мраз си-
гурно би посакал вакво нешто…

А кој не би?! Но за жал никој нема да го добие, 
барем не сé уште. Технички детали за него нема, 
бидејќи нема ни возило - овој дизајн концепт на 
теренската X-класа на Mercedes постои само во 
компјутерите на полското студио Carlex. Но да го 
има, под неговата хауба ќе се најде барем трили-
тарскиот V6 дизел со сериските 258 KS и 550 Nm, 
ако не и нешто повеќе бидејќи треба доста сила 
шесте огромни тркала да се вртат како што тре-

ба. Но и без тоа ѕверкава ќе ја сврте сечија глава. 
Аеродинамичниот пакет од јагленородни влакна, 
дотераната маска, модификуваното ослонување, 
поклопецот за товарниот простор, вителот, свет-
лата на кровот - со еден збор сé на него ќе ја сврти 
паметта на тој што гледа. Слика од внатрешноста 
нема, но сигурно е еднакво впечатлива.

За овој полски тјунер ретко кој беше слушнал. 
Сега сите знаат за нив и сигурно ќе се најде некој 
со екстравагантен дух и доволно пари за да исфи-
нансира изработка на едно вакво возило.

CARLEX EXY 6X6 
И ДЕДО МРАЗ БИ ГО ПОСАКАЛ…

70  Година 9  Квартал 4



Финансирањето машини или опрема, кои се 
неопходни за раст и развој на Вашето работење, 
како и за унапредување на производната и 
услужната дејност, се значаен дел од нашите услуги.

Потребна Ви е поддршка во остварувањето на 
Вашите деловни визии? Обратете ни се со потполна 
доверба и ние со задоволство ќе Ве советуваме и  
ќе го приспособиме финансирањето  во согласност 

со Вашите потреби!

 www.s-leasing.mk
Тел. +389 2 3077 096

info@s-leasing.mk



ОДГОВАРААТ, 
НО НЕ ВРШАТ 

РАБОТА!

КОРИСТЕТЕ ОРИГИНАЛНИ 
ДЕЛОВИ.


